
Električna zobna ščetkaMl Smart TSOO
Uporabniški priročnik 
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Tehnični podatki

Napetost:  3.7 V = 
Vhodna napetost: 5V=0.5 A 
Največja izhodna moč: O dBm 
Frekvenčni pasovi: :M02-2480 MH• 

Moč: 2\V 

Frekvenca delovanja: 80,90 kHz 1•25dSuAAn@ !Om) 
Dimenzije glave zobne ščetke: 24.6 x 24,6 x 8i0 mm 
Dimenzije ročaja zobne ščetke,:; 28.1 x 28.3 x 187.Smm 

Polnjenje

Modra

60%.-20% 
Uporaba Rdeča 20%-lO'X. 
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100% 
100%-6� Polnjenje
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Odpravljanje težav

Težava Možni vzroki Rešitev

Bluetooth na vašem
telefonu je izklopljen

Zobna ščetka je 
predaleč od telefona
Zobna ščetka vibrira
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Prva uporaba zobne ščetke lahko povzoči srbenje ali manjše krvavitve 
dlesni. To je normalen pojav, če dlesni niso vajene učinkovitega čiščenja z
električno zobno ščetko. Priporočljivo je, da uporabljate način po meri dokler 
se vaše dlesni ne navadijo na ščetko. Običajno se krvavenje iz dlesni ustavi v 
roku enega do dveh tednov. Prenehajte z uporabo zobne ščetke in se 
posvetujte z zobozdravnikom, če se krvavitve ne ustavijo.

Uporabniki, ki prestajajo ortodontsko zdravljenje oz. imajo zobne 
vsadke ali druga popravila zob, naj se pred uporabo te zobne 
ščetke posvetujejo s svojim zobozdravnikom ali ortodontom.
Ta zobna ščetka je v skladu z varnostnimi standardi za 
elektromagnetne naprave. Za kakršnakoli vprašanja o uporabi 
naprave skupaj s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi 
implantiranimi napravami se pred uporabo posvetujte z 
zdravnikom ali proizvajalcem implantirane naprave.
Ta zobna ščetka je namenjena samo čiščenju zob, dlesni in jezika. 
Ne uporabljajte je za druge namene. Če čutite nelagodje ali 
bolečino, prenehajte uporabljati zobno ščetko in se posvetujte s 
svojim zobozdravnikom.
 Polnilne enote ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
Polnilne enote ne priključite v vtičnico, če je na vtiču tekočina.

Ta zobna ščetka vsebuje vgrajeno baterijo za polnjenje in je nikoli 
ne smete izpostaviti ognju, niti je ne polniti, uporabljati ali hraniti 
v okolju z visokimi temperaturami.

Ne udarjajte po zobni ščetki in ne spustite je iz rok. Če je 
poškodovana zaradi udarca ali padca, jo prenehajte uporabljati.
Nikoli ne poskušajte sami predelati, razstaviti ali popraviti zobne 
ščetke.
Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik, ki ustreza IPX4 ali 
novejšim.

Pred uporabo zobne ščetke preverite, ali so na njej vidni znaki 
poškodbe. Ne uporabljajte je, če je močno poškodovana.
Preden priključite napajalnik zobne ščetke, se prepričajte, da 
se napetost lokacije napajanja ujema z vhodno napetostjo 
adapterja zobne ščetke.
Polnilne enote ne uporabljajte na prostem na neposredni 
sončni svetlobi. Zobne ščetke ne uporabljajte med kopanjem 
ali prhanjem.

Napajalnega kabla ne ovijajte okoli polnilne enote, ko je  
priključena v vtičnico.
Ne postavljajte kovinskih predmetov na polnilno enoto, ko je 
priključena v vtičnico.

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika 
v uporabniškem priročniku so samo referenčne. Dejanski izdelek 
in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

SOOCAS (Schenzhen) Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska 
oprema tipa MES601 v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno 
besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem 
spletnem naslovu: http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html
Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadki električne in 
elektronske opreme (OEEO v skladu z direktivo 2012/19 / EU), ki jih 
ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. 
Potrebno je varovati okolje in zdravje ljudi z oddajo odpadkov na 
pooblaščena zbirna mesta za recikliranje odpadne električne in 
elektronske opreme, ki jih odobri javna uprava ali lokalne oblast. 
Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti 
potencialno negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več 
informacij o lokaciji in pogojih zbirnih mest se obrnite na lokalne 
organe.

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za 
nadaljnjo uporabo.

Zaščitni pokrov gredi
Ročaj
Gumb za vklop/izklop
Indikator načina
Standardni način
Nežni način

Način po meri

Indikator baterije/
Bluetootha

Pokrovček za ščetko
Glava ščetke
Polnilna enota
Barvni obroč (za 
lažje razločevanje)

1. Prepričajte se, da je glava ščetke nameščena v isti smeri kot 
sprednji del ročaja zobne ščetke, in poskrbite, da je med glavo 
ščetke in ročajem malo prostora. Razmik je potreben, da se 
med visokofrekvenčnim nihanjem prepreči trčenje glave ščetke 
z ročajem, zato da motor ustvari več moči. 

Navlažite glavo zobne ščetke in nanjo stisnite ustrezno 
količino zobne paste.

 Vklop/izklop/preklapljanje načinov

Vklop: Pitisnite na gumb za vklop zobne ščetke.

Preklapljanje načinov: Pritisnite gumb v 10 
sekundah po vklopu zobne ščetke.
Premor: Pritisnite in zadržite gumb za 1 sekundo, 
da zaustavite ščetko. Ščetka se bo samodejno 
izklopila po 30 sekundah premora. 
Izklop: V načinu po meri    enkrat pritisnite na gumb za 
izklop v 10 sekundah po vklopu zobne ščetke.

Ko vaša zobna ščetka deluje več kot 10 sekund, 
preprosto pritisnite na gumb, da jo izklopite.

Opomba: Pritisnite in zadržite gumb za 12 sekund za 
obnovitev na tovarniške nastavitve. Pred obnovitvijo 
na tovarniške nastavitve sinhronizirajte podatke z 
aplikacijo, da preprečite izgubo podatkov.

Glavo ščetke držite pod kotom 45 stopinj na liniji dlesni in jo 
počasi premikajte vzdolž linije zob in dlesni.
Med ščetkanjem se zobna ščetka na kratko ustavi vsakih 30 
sekund, da uporabnika pozove, da spremeni položaj ščetkanja.

Če ščetke med uporabo niti enkrat ne zaustavite, se bo 
samodejno izklopila, ko se način ščetkanja konča (način 
ščetkanja lahko nastavite preko aplikacije).

Ta zobna ščetka je opremljena z zaščitnim sistemom, ki v 
realnem času zazna prevelik pritisk. Če med ščetkanjem 
zob preveč pritiskate, bo indikator stanja baterije hitro 
utripal rdeče in zobna ščetka bo samodejno zmanjšala 
vibracijo.

• 

• 

• Na voljo so trije načini ščetkanja:
Standardni način: Primeren za vsakodnevno ustno higieno.
Nežni način: Primeren za občutljive zobe.
Način po meri: Privzeti 2-minutni način za začetnike. Nastavitve 
ščetkanja in trajanje tega načina lahko prilagodite preko aplikacije.

5. Čiščenje glave zobne ščetke
Po ščetkanju sperite glavo ščetke pod tekočo vodo.

Po izpiranju na glavo ščetke nataknite zaščitni pokrovček, da 
ostane čista in higienična.

Zobozdravniki priporočajo zamenjavo glave ščetke na vsake tri 
mesece.
Zobni ščetki so priloženi 3 barvni obroči (siv, moder, zelen), ki 
jih lahko zamenjate glede na vaše želje.

Prikaz pravilne 
poravnave 
barvnega obroča.

Z eno roko držite zobno ščetko obrnjeno na glavo in uporabite 
noht na drugi roki, da odstranite barvni obroč.
Poravnajte trikotno obliko barvnega obroča (medtem ko so 
zatiči na notranji strani obroča obrnjeni navzdol) s trikotnim 
dnom ročaja zobne ščetke in ga pritisnite na svoje mesto.

Glejte sliko 

Ta zobna ščetka je opremljena z zaščitnim sistemom, 
ki v realnem času zazna prevelik pritisk. Če med 
ščetkanjem zob preveč pritiskate, bo indikator stanja 
baterije hitro utripal rdeče in zobna ščetka bo 
samodejno zmanjšala vibracijo.

Med ščetkanjem zob: 
Indikator napolnjenosti 
baterije bo pri 
prevelikem pritisku 
hitro utripal rdeče.

Trajanje ščetkanja, način in zaščito pred špricanjem lahko 
nastavite preko aplikacije Mi Home/Xiaomi Home. Po končanem 
ščetkanju si lahko ogledate podatke in ustvarite poročilo.

Povezava z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home
Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*, s 
katero lahko nadzorujete vašo napravo.

Poskenirajte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije. Če 
ste aplikacijo že namestili, boste preusmerjeni na stran za 
nastavitev povezave. V trgovini z aplikacijami lahko tudi 
poiščete "Mi Home/Xiaomi Home" in jo nato prenesete in 
namestite. Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home, tapnite 
na "+" v zgornjem desnem kotu in nato sledite navodilom, da 
dodate vašo napravo.

* Aplikacija se v Evropi imenuje Xiaomi Home (razen v Rusiji). 
Ime aplikacije, ki je prikazano na vaši napravi vzemite kot 
privzeto.

Opomba: Različica aplikacije je bila morda posodobljena, sledite 
navodilom za trenutno različico aplikacije.

Varstvo okolja
Ko zobna ščetka odsluži svojemu namenu, je potrebno 
vgrajeno baterijo odstraniti in jo reciklirati v skladu z 
lokalnimi zakoni in predpisi države, v kateri se nahajate.

Naziv: Mi Smart Electric Toothbrush T500 Model: MES601

Čas polnjenja: 12ur
Kapaciteta baterije: 700mAh

IP Ocena: IPX7

Stanje zobne
ščetke

Indikator stanja baterije Raven baterije

Oranžna
100%-60%

Hitro utripa rdeče 
(zobne ščetke ni 
mogoče vklopiti)
Modra
Počasi utripa modro
Počasi utripa oranžno
Počasi utripa rdeče

Polnilna enota zobne ščetke je zasnovana za model 
T500 in ni združljiva z drugimi.

• Ko je baterija skoraj prazna, indikator hitro utripa rdeče 
in zobne ščetke ni mogoče vklopiti. Da zobno ščetko 
popolnoma napolnite, bo trajalo približno 10 do 16 ur.

Če zobno ščetko povežete z aplikacijo, medtem ko se 
polni, bo indikator stanja baterije trikrat utripal 
modro. Po uspešni povezavi indikator zobne ščetke 
ostane modre barve. Po končani sinhronizaciji se bo 
samodejno prekinila povezava z aplikacijo, indikator 
zobne ščetke pa bo prikazal trenutno stanje baterije. V 
primeru, da se zobna ščetka ne poveže z aplikacijo, 
indikator ostane nespremenjen in prikazuje trenutno 
stanje baterije.

Ščetka se 
ne vklopi 
s 
pritiskom 
na gumb 

Ščetka se polni

Bluetooth je povezan

Raven baterije je 
prenizka

Ščetko odstranite iz 
polnilne enote
Izklopite Bluetooth 
na vašem telefonu

Ščetko postavite na polnilno 
postajo, da se napolni

Glave 
ščetke ni 
mogoče 
namestiti 
na gred

Nekaj se je zataknilo v 
glavo ščetke Z orodjem odstranite 

zataknjen predmet 
Nekaj se je 
zataknilo na gred Očistite gred

Glava ščetke ni prava Zamenjajte glavo ščetke 

Prekomerna 
poraba 
energije in 
pogostost 
polnjenja

Dolgo časa trajajoča 
Bluetooth povezava

Izklopite Bluetooth, ko 
ne uporabljate ščetke

Prepogosta uporaba Ščetko postavite na polnilno 
postajo, da se napolni

Vibriranje 
glave 
ščetke je 
šibko

Glava ščetke ni 
pravilno nameščena

Ponovno namestite 
glavo ščetke

Nekaj se je zataknilo 
med glavo ščetke in 
ročajem

Odstranite glavo 
ščetke in zataknjen 
predmet

Povezave 
z 
aplikacijo 
ni mogoče 
vzpostaviti

Vklopite Bluetooth na  
telefonu in ščetko 
upravljajte preko aplikacije 
Mi Home/Xiaomi Home
Telefon postavite 
blizu zobne ščetke

Ščetko izklopite in poskusite 
ponovno vzpostaviti povezavo




